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Salut, verge; salut, Brunilda divina!!
Mai més en els festins omplenaras ma copa,
de ton corcer mai més en la potenta gropa
els herois duras morts a mon soperb casal.
Ja que allunyar-me dec de tu; ja que el meu cor
mai més bategarà joiós com ans solia
voral'l teu; ja que'm fuig de tos ulls l'alegria
la llum de tos cabells, el cop de ton braç fort;
que un foc nuvial com mai cap verge en somnià'l brill
t'envolti; que ses flames defensin onejantes
ta glòria virginal amb llurs llengües gegantes!
Que ell sigui pels covards astorador perill!
Pel roig cinyell tancat reposarà'l cos teu;
l'esbart de Loge encès sera la llum darrera
que oviraran tos ulls; dons passi eixa barrera
sols qui més lliure sigui que jo, que sóc un déu!
D'aquests ulls que besí tantes voltes gojós
quan dels núvols cridant ardida davallaves;
d'aquests ulls que besí quan amb xardor lloaves
a l'heroe que vençut queia en combat gloriós;
d'aquests ulls que aimo tant, rublerts de foc sagrat,
esclaus de mon desig, car sols a ell obeïen
i en els quals mon amor i voluntat florien;
d'aquests ulls que aimo tant, prenc el darrer comiat!
Que siguin per a l'heroe més gran, preuats joiells
per a qui sense por ton elm i ta cuiraça
desclogui. El déu així ple de dolor t'abraça
i et besa, despullan-te de tos divins segells!
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Loge, aquí! Flam ardent, bóta, serpeja: eix lloc
encercla amb tos anells. Tu qui roig resplendeixes
quan jo vull, obeeix-me com sempre m'obeeixes!
Qui tingui pô a ma llança que mai passi aquest foc!
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